FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba
PROGRAMA DE DISCIPLINA
Curso: DIREITO
Ano: 2016
Período: 10º.
Disciplina: Direito Internacional Público
e Privado

Aulas Teóricas: 72h
Aulas Práticas: 0h
Carga Horária: 72h
Docente:

EMENTA DA DISCIPLINA
Direito internacional público: conceito, fontes, princípios. Atos internacionais: tratado; convenção;
acordo; ajuste; protocolo. Personalidade internacional. Estatuto da Igualdade; estrangeiros — visto,
deportação, expulsão, extradição, conceito, fundamento jurídico, reciprocidade e controle jurisdicional.
Asilo político — conceito, natureza e disciplina. Pessoa jurídica — conceito de nacionalidade, teorias,
legislação, empresas binacionais. Proteção internacional dos direitos humanos. Conflitos
internacionais: meios de solução diplomáticos, políticos e jurisdicionais; cortes internacionais. Direito
comunitário. Domínio público internacional: mar, águas interiores, mar territorial, zona contígua, zona
econômica, plataforma continental, alto-mar, rios internacionais, espaço aéreo — princípios
elementares, normas convencionais, nacionalidade das aeronaves, espaço extra-atmosférico. Direito
internacional privado brasileiro: fontes; conflito de leis no espaço; normas indiretas; qualificação
prévia; elemento de conexão; reenvio; prova; direito estrangeiro; interpretação; aplicação; exceções à
aplicação. Responsabilidade internacional: ato ilícito; imputabilidade; dano; formas e extensão da
reparação. Processo internacional: competência jurisdicional nas relações jurídicas com elemento
estrangeiro; cartas rogatórias; homologação de sentenças estrangeiras. Contratos internacionais:
cláusulas típicas. Métodos de solução alternativa de controvérsias: arbitragem. Tribunal Penal
Internacional: evolução histórica; competência; procedimento; natureza das decisões; delitos
internacionais.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA NO CURSO
Objetivos Gerais
Desenvolver o raciocínio crítico do aluno, possibilitando o estudo do Direito Internacional Público e
Privado.
Objetivos Específicos
Analisar e compreender os princípios doutrinários e legais alusivos ao Direito Internacional Público e
Privado

TEMAS DE ESTUDO
I - APRESENTAÇÃO
Apresentação pessoal e inicial da ementa da disciplina.
Considerações acerca dos objetivos gerais e específicos.
Inserção da matéria no contexto interdisciplinar e das exigências pessoais no tocante ao
comportamento esperado.
Apresentação do conteúdo programático e das flexibilizações possíveis.
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Da estratégia de ensino.
Das avaliações.
Da bibliografia e dicas de estudo.
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IV.
V.
VI.
VII.
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X.
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Direito internacional público: conceito, fontes, princípios. Atos internacionais: tratado;
convenção; acordo; ajuste; protocolo.
Personalidade internacional.
Estatuto da Igualdade; estrangeiros — visto, deportação, expulsão, extradição, conceito,
fundamento jurídico, reciprocidade e controle jurisdicional.
Asilo político — conceito, natureza e disciplina.
Pessoa jurídica — conceito de nacionalidade, teorias, legislação, empresas binacionais.
Proteção internacional dos direitos humanos.
Conflitos internacionais: meios de solução diplomáticos, políticos e jurisdicionais; cortes
internacionais.
Direito comunitário.
Domínio público internacional: mar, águas interiores, mar territorial, zona contígua, zona
econômica, plataforma continental, alto-mar, rios internacionais, espaço aéreo — princípios
elementares, normas convencionais, nacionalidade das aeronaves, espaço extra-atmosférico.
Direito internacional privado brasileiro: fontes; conflito de leis no espaço; normas indiretas;
qualificação prévia; elemento de conexão; reenvio; prova; direito estrangeiro; interpretação;
aplicação; exceções à aplicação.
Responsabilidade internacional: ato ilícito; imputabilidade; dano; formas e extensão da
reparação.
Processo internacional: competência jurisdicional nas relações jurídicas com elemento
estrangeiro; cartas rogatórias; homologação de sentenças estrangeiras.
Contratos internacionais: cláusulas típicas.
Métodos de solução alternativa de controvérsias: arbitragem.
Tribunal Penal Internacional: evolução histórica; competência; procedimento; natureza das
decisões; delitos internacionais.

FORMAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação será efetuada mediante realização de uma prova específica sobre a matéria ministrada
por bimestre com peso total 4,0, uma avaliação interdisciplinar por bimestre com peso total 3,0,
trabalhos diversos sobre temas controvertidos da disciplina com peso total 3,0, totalizando nota 10,0.

METODOLOGIA
As aulas serão expositivas e dialogadas, utilizando-se com freqüência dos seguintes recursos:
pesquisa dirigida, estudo de casos, eventuais trabalhos em grupo ou individual, prova escrita,
pesquisa em biblioteca, seminários.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ACCIOLY, Hildebrando; G.E. DO NASCIMENTOE SILVA; PAULO BORBA CASELLA. Manual de
Direito Internacional Público. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 916 p.
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 973 p.
REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: Curso Elementar. 11ª ed. rev. atual. São Paulo:
Saraiva, 2008. 415 p.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARROSO, Darlan. Direito Internacional. São Paulo: RT.
GODINHO, Thiago José Zanini. Elementos de Direito Internacional Público e Privado. São Paulo:
Atlas.
NASCIMENTO, Silva G. E. Manual de direito internacional. 13.ed. rev. São Paulo, SP: Saraiva, 1998.
554 p.
PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. Salvador: JusPodivm.
SANTOS, Julio César Borges dos. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: LEUD.

Telêmaco Borba, 25 de Julho de 2016.

Gilmara Takassi
Coordenadora
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